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 : شهروند در گفت وگو با 

ی سازمان امدادونجات   ر
جمعیت هالل احمر خبر داد:

ی سازمان جوانان  ر
جمعیت هالل احمر

   : شهروند در پاس به 

معرفی  سیاستمدار که ترام 
را به چال می کشند

برای اهدای مدال های تان 
بشتابید!

 در روزی که علی کفاشیان 
بعد از 11 سال از فوتبال رفت، 

بقیه بازنشسته ها صندلی شان 
را سفت چسبیدند و تا 

وعده داد پول های هدایتی 
را برگرداند ابهام های مالی 

هم هنوز وجود دارد و از 
همه جال تر اینکه مش 
شی از  شد کی روش برای ب
پول هایی که گرفته رسید به 

فدراسیون نداده

ین    گفت وگو با موس کم
حمایت از حقو معلوالن

پو گرانفروشی 
بلی را

پ می دهیم

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران
   : شهروند در گفت وگو با 

کید می  کند که قیمت  شهروند ت  مسعود اسعدی سامانی به 
ر  بلیت های هواپیما در نوروز باید مشابه قیمت بلیت های آ

ماه باشد و اگر کسی بلیت را گران تر خریده، شکایت کند تا 
ل بگیریم پول را از شرکت های مت
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دموکرات ها بــا توجه به 
در  بزرگشان  دســتاورد 
ابات میان دوره ای روز  انت
کس  و  کنگره  سه شنبه 
ریت مجل نمایندگان  اک
آمریــکا، از هم اکنــون 
می توانند تمام توجه خود 

را
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مالکان ۶۲ باغ 
جنجالی به  زودی 
معرفی می شوند

اضافه شدن
۷۵ دستگاه خودرو 
به ناوگان لجستیکی 
جمعیت هالل احمر  

۱۰ نکته از مجمع 
پرحاشیه فوتبال

آشنایی مسافران 
نوروزی با فرصت 
کارهای داوطلبانه 

در پایگاه های 
سازمان جوانان  

 همه رقیبان دونالد  
در انتخابات ۲۰۲۰

از شلوارک تختی 
تا مجسمه 

قایقران در موزه 
ورزش!

نهضت معلوالن 
چطور

پیروز شد؟

فساد مالی:   شرمنده ام 
نکنید، من خیلی کوچیکم 

برای این پرونده! 

وزیر تعاون:   توزیع کاالهای یارانه ای از طریق شبکه های مجازی

    اختالسگر پیشکسوت:   کالس های اساتید توی کدوم بند و چه ساعتی برگزار می شه؟! 

    شهرونگ:   اینها تازه اثرات دور زدن تحریم های چند سال پیشه! 

    تحریم های جدید:   اثرات من بعدا صداش درمی آد! 

    مومیایی:   االن می فهمم که تحریم خیلی هم عالیه! 

 #اختالس_جدید_تو_دست_و_بالت_چی_داری؟ #بعدی #شهرونگ 

فساد مالی بی سابقه در حوزه پتروشیمی

 مردم:   فیلترشکن خوب 
 چی دارید؟ برای دانلود

 راسته گوسفندی می خوایم!

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و چهل و ششم

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

مهدی عزیزی|   کارتونیست | شهر فرنگ

   صدا و سیما:   مجازی رو ول کنید، براتون ستاره_مربع آوردم! 

   فرزند:   بابا به خدا چت نمی کنم، دارم دستمال کاغذی دانلود می کنم! 

 #گوشت_های_مجازی #زندگی_واقعی #شهرونگ
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خاطرات ترامپ

دعواگیری با کره شمالی!

سوشیانس شجاعی فرد
طنزنویس

پنجشــنبه 28 فوریــه المفور 
2019: خســته ام من، خســته ام من، 
چون مر بال و پر شسته ام من! اینهمه 
راه عنرعنر بلند شــدیم رفتیم ویتنام 
ه کره اى صحبت کنیم،  با این پســرب
حرمت مــوى زرد منو نگه نداشــت. 
بهش گفتم: «بیا توافق کنیم تموم بشه 
بره»، با لهجه خا خودش جواب داد: 
«آئووووو، تو که همه چیز تره خوایى، 
ایدفعه من موشــکانه بکشم بیجیر، تو 
کارى نوکونى چــى؟ چى توافقى  هی
بوکونم؟ من اطرف قضیه ر دیدن درم، 
تو مره گول زئن درى، بینیش درست 
گ بزنیم وگرنه تى امره دعوا گیرم! ». 
ى دیگه، دیدم یکم بمونم، دسته  هی
جارو رو برمیداره میــاد دعوا میگیره! 
منم ســریع اومدم بیرون و برگشــتم 

واشنگتن!
 :2019 المورچ  مارچ   3 یکشنبه 
دیشب دیروقت رسیدم و خسته بودم. 
صبح مالنیا پرسید: «صبحونه رو با هم 
مى خوریم؟» گفتم: «چــى گویى؟!» 
مالنیا گفت: «وا... چرا این طورى حرف 
مى زنى؟! درست حرف بزن بفهمم چى 
میگــى؟!» فهمیدم اثــرات لهجه اون 
پسره کره شمالیه! گفتم: «مى خورم!» 
صبحانــه رو که زدم به بــدن، خبردار 
شــدم این پیرمرد عصا به دست اومده 
با من مبارزه کنه، آخه برنى ســندرز 
که پوشک بســته، چطورى میتونه با 
من مبــارزه کنه! باید چنــد تا توییت 
بزنم بفهمــه یک گالن ماســت، چند 
پوند کره داره. پیرى، برو از اون رقباى 
انتخاباتى! بپرس من عصبانى بشــم، 

چه جورى میشم!
دوشنبه: لیســت پولدارهــاى دنیا 
منتشر شــد و من رتبه پایینى داشتم، 
به قــول اون دوســتمون، این ســند 
غیرقابل انکارى اســت مبنى بر این که 
من عالقه اى به پول ندارم. فقط قیمت 
امالکم رفتــه باال که اینــم مدیون یه 
امالکى توى تهران هستم که مى گفت، 
دونى، ملک بخر، ملک همیشه میکشه 
باال، توى این دنیا، ملــک نخرى، باید 

بکشى پایین فتیله زندگیت رو!
چهارشــنبه: کوهن وکیل سابقم 
رفته دادگاه براى شــهادت، اون یه آدم 
خالى بنده! یک سرى چرت و پرت درباره 
من گفته که مثل بقیه چرت و پرت هایى 

که درباره من میگن، کامال درسته!
جمعه: جلســه اى با تیم اپل برگزار 
کردیم که ابتدا یاد و خاطره گراهام تل 
رو گرامى داشتیم. بعد خواستم از بیل 
مایکروسافت و الکساندر پنى سیلین و 
توماس الم صد وات تشــکر کنم که 
فهمیــدم قبال همه این شــوخى ها رو 
توى توییتر کردنــد و چیزى براى این 
طنزنویس بدبخت نگذاشتند! ولى کنه 
مطلب این بود که کال خواســتم از تیم 
اپل تشکر کنم به خاطر از کارانداختن 

آیفون ایرانیا!
یکشنبه: درخانه بودم. خبر مهمى 
نبود. دیگــه حوصله خاطره نوشــتن 
نــدارم! شــاید ایــن آخریش باشــه. 
محافظانم اومدند گفتند نمیخواى این 
شــام آخرو روى ما خراب شى؟! شاید 
باور نکنیــد، ولى حتــى حوصله چتر 

بازکردن هم نداشتم!

تقاطع غیرهم سطح

شهاب نبوی 
طنزنویس

زندگی تخیلی این جانــب درحالی ادامه 

دارد کــه چند روز پیش یــک نفر به دلیل 

این که از یک نفر دیگر خواســتگاری کرد، 

توقیف  شــد. تازه آن کســی هم که مورد 

خواســتگاری واقع شــده بود هم توقیف 

شــد. عرض خاصی نیســت. هدف فقط 

اطالع رســانی بود. گفتم  شاید خبر نداشته 

باشید. فقط این بار اگر خواستید خواستگاری 

کنید، قبلش از مراجع ذی صالح مجوزهای 

الزم را اخذ کنید که از  همــان اول زندگی 

پای تان به دادگاه و کالنتری باز نشــود. در 

خبر دیگری داشــتیم که توزیع گوشــت 

دولتی به مدت یک روز در  فروشــگاه های 

زنجیره ای متوقف شده. حاال این روز دقیقا 

همــان روزی بود که من هــوس چند ِگَرم 

گوشــت َگرم کرده بودم و از چهار  صبح به 

همراه ممد آقــا و مش غالم و کیکاووس بن 

اسکندر وشــمگیر توی صف ایستاده بودم. 

البته بخواهم دقیق تر بگویــم،  زری خانم و 

مه لقا جان و اشرف خانم هم بودند. یعنی کل 

محل و حومه توی صف گوشت بودند. یعنی 

کسانی که سال ها بود از  نزدیک ندیده بودم 

را توی صف گوشت دیدم. حتی پسر شهناز 

خانم که می گفتند رفته کانادا هم توی صف 

بود. پسر خانم خسروی  هم که بمیرم برایش 

از کمر به پایین و باال لمس شــده هم توی 

صف گوشــت بود. حتی پارچه فروش های 

کوچه مهران و بچه های  کوچه سرخ پوست ها 

و شش ســر نون خور این بی نون هم توی 

صف بودند. حتی من چندتا رفیق دارم که 

اینها همه توی بیوی  پیج شــان نوشته اند 

گیاه خوار و علف خوار و یه سری خوار دیگر، 

آنها هم بودند. کال همه آمده بودند. در خبر 

دیگری  آمــده بود که یک بدهــکار بزرگ 

بانکی که عالقه ویژه ای به فوتبال هم دارد، 

برای بچه هشت ســاله ۲۴۰ حساب بانکی 

باز کرده.  اینجانب، خــودم را می گویم، در 

تمام طول این زندگــی نکبتی ام، کال یک 

حســاب بانکی بیشتر نداشــته ام؛ آن هم 

برای واریز  حق التحریر همین چند خطی 

که دارید می خوانید . یعنی در طول دوران 

زندگی من، نه من برای هیچ بشــری یک 

قرون پــول واریز  کرده ام، نه هیچ بشــری 

دوزار ریخته به حساب من. فی الواقع همان 

بیست_سی هزار تومانی که برای افتتاح هر 

کدام از این  دویست_سیصد حساب الزم 

است، مشکل خیلی ها را حل می کند؛ دیگر 

با باقی اش کار نداریم. درضمن شــما اگر 

دوست داری، هم  پول مردم را بخوری هم 

مردم ازت حمایــت کنند، بهترین کار این 

است که قسمتی از پولی که باال کشیده ای 

را خرج فوتبال مملکــت  کنی. این طوری 

می شــوی یک کالهبــردار محبوب. یک 

خبر نه چندان جدید و دســت اول هم در 

این هفته داشــتیم و آن هم خبر  تکراری 

یک اختالس جدید بود. از همه  مسئوالن 

محترم  تقاضا می کنم ایــن رازها را دیگر 

برای ما فاش نکنند. با  ما فقط از گل و بلبل 

سخن بگویند. برای ما فقط محمد صالح عال 

پخش کنند. از همه  خبرگزاری ها هم  تقاضا 

می کنم که دیگر به ما نگویند چه شــده و 

به جایش از این تبلیغات که اگر سریع عضو 

کانال نشویم پاکش می کنند، بگذارند.  واال 

ما که این گوشه نشسته ایم و داریم پای مرغ 

و ســنگ دان مان را می خوریم، از شنیدن 

این همه خبر اختالس خســته شدیم، آن 

 وقت خود شما اختالس گران زحمت کش، 
خسته نشده اید هنوز؟! واقعا خدا قوت. 

همه تون رو توی صف دیدم! 

»بچه که بیاد آپشنشــم با خودش میاره« |حمید خدامرادی|  به خاطر 

دارم زمانی که تصمیم گرفتیم با حقوق ماهیانه یک میلیون، پس انداز اندک و 

سه النگوهای تلق وتلوق همسرم برای روز مبادا، در راستای روزی بخشیدن به 

زندگی مشترکمان چهارمین فرزند خودمان را هم به دنیا بیاوریم، باراک اوباما 

رئیس جمهوری وقت آمریکا با دسترسی کامل به خزانه کشور و درآمد نجومی اش 

تنها دو فرزند داشــت! این قیاس بود که همیشــه ما را آزار می داد، حتی من و 

همسرم تا مدت ها فکر می کردیم یکی از دالیل نوبل گرفتن باراک، اعتقاد داشتن 

به جمله »فرزند کمتر زندگی بهتر بوده است.« و از آنجایی که من در خانواده ای 

پرجمعیت چشم به جهان گشودم و هفت برادر و خواهر دارم، به یاد دارم زمانی که 

مادرم داستان باراک را فهمید، بشدت خشمگین شد و مدام او را نفرین می کرد. 

طبق محاسبات من   و همسرم که سه فرزند اول را دست گرمی حساب کردیم، اما 

خب انتظارمان از چهارمی باال بود. با خودمان گفتیم این یکی هم روزی اش را با 

خودش می آورد. بعد از این که چهارمین فرزندمان به دنیا آمد، هرچه با همسرم 

منتظر ماندیم که روزگار خوب خودی نشان بدهد، نیامد که نیامد، اما خب در 

غیابش روز مبادا به سرعت خودش را نشان داد! به طوری که در برنامه ای فشرده 

با فروش النگو ها خرج دو سه ماه اول ورودی جدید را دادیم، خورد و خوراک سه 

فرزند دیگر را هم به اجبار جیره بندی کردیم و در اکثر اوقات هم از شکم خودمان 

هم می زدیم! همین امر به خودی خود باعث تناسب اندام در ما شده بود و درست 

همان جا بود که تصمیم گرفتیم سنت شکنی کنیم و برای اولین بار لیوانی که 

کامال خالی است و حتی یک نیمه پر هم ندارد را به خوبی ببینیم و فهمیدیم که 

نتیجه فرزند چهارم همان آپشن نظم و انضباطی است که به زندگی ما تحمیل 
شده است.

فلکه اول کوچه اول

کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی  |امیرمسعود فالح|  نخستین 

نکته اى که باید در نظر داشــت این است که همسایه طبقه پایین شما لزوما ارث 

پدرتان را باال نکشیده و قاتل او هم نیست و پولى هم به شما بدهکار نیست؛ پس بهتر 

ه گنده بکتان را بگیرید. نکته دیگر اینکه تجربه مکرر  است جلوى باالپایین پریدن ب

یک ملت در طى تاریخ ثابت کرده شما هر چقدر هم به فامیل و دوستانتان بدهید بخورند، بعدش 

پشت سر شما صفحه خواهند گذاشت و برایتان حسابى مى زنند. پس هر شب تا دیروقت میهمانى 

نگیرید و سروصدا نکنید و خودتان را چوب دو سر طال نکنید که هم همسایه ها فحشتان دهند و هم 

پولتان هدر رفته باشد. نکته آخر هم اینکه فکر نمى کنم همه همسایگان به دانستن اسرار و مسائل 

خصوصى و شناخت ابعاد مختلف شخصیت شما عالقه مند باشند. پس لطفا بعضى صداها و بوهایى 
که از خانه تان مى آید را کنترل کنید. با تشکر
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حاشيه نوي� يک

۲ �حاشيه نوي

ا نداریم یون فوت کار مهم تری در کمیته اخ فدرا

رونمایی از دالی تازه فیلترینگ تلگرام

یل کنیم ا را هم ت ینما و فوت ید  مواف

آخرین شــاهکار کمیته اخالق فدراسیون فوتبال، 
واردشــدن به پرونده اى است که براســاس فضولى و 
تجسس یک شــهروند در زندگى خصوصى بازیکنان 
فوتبال به وجــود آمده. معلوم اســت که بــه کار آن 
شــهروند نمى توان ایرادى گرفت. ســلبریتى ها باید 
بدانند که مدام زیر ذره بیــن جامعه اند و آب بخورند، 
خبرش رســانه اى مى شــود؛ که مردم قضاوت شــان 
مى کنند و آنها را مى پایند و خالصه باید خیلى مراقب 
خودشان باشند. اما این که کمیته اخالق هم به همین 
تجسس ها اســتناد کند و بخواهد اتفاقاتى را بررسى 
کند که حتى علنى هم نشــده و تنها با کنار هم چیدن 
چند نشانه از آن رازگشایى کرده اند، از آن کارهاست. 
کارهایى که احتماال فقط از کمیته اخالق فدراســیون 
فوتبال خودمان برمى آید و اگر خبرش ترجمه شــود، 

جهانیان انگشت تعجب به دندان خواهند گزید. 
کمیتــه اخالق فدراســیون فوتبال مثــل بعضى از 
نهادهاى دیگر در کشور نشان داده که اساسا به مسائل 
خصوصى و زناشویى و فردى خیلى عالقه دارد. از تتو 
بازیکنان گرفته تا عکس هایشان در سفرهاى خارجى 
و آرایش موها و خالصه هر آن چه که در فرهنگ عامه 
به زندگى شــخصى فرد تعبیر مى شــود. یعنى حتى 
مورد داشته ایم که براساس شایعات، فردى را به خاطر 
تصاویر منتشرشده همســرش به کمیته احضار کرده 
و با او برخورد کرده اند. این که فوتبالیســت ها را بابت 

کارى ندیده و در خفــا بخواهیم و تهدید به محرومیت 
کنیم، فوق العاده اســت. بابت رابطه با دونفر که ظاهرا 
خواهر هســتند و ظاهرا بــا مهدى طارمــى و رامین 
رضاییان ارتباط داشــته اند و ظاهرا ارتباط نامناسبى 
نبوده اســت و گویا فالن شــده و چه بسا بهمان شده! 
یعنى همه اش براساس حدس و گمان. بى این که حتى 
یک شــاهد وجود داشته باشــد. این که دو ملى پوش 
حتى عکس واضحى از این نشست و برخاست منتشر 
نکرده انــد، به اندازه کافــى براى تبرئه شــان کفایت 
مى کند. بگذریم از این که حتى اگر عکسى هم مى بود، 
توجه و پیگیرى آن دخالت کردن در زندگى خصوصى 
دیگران و سرك کشیدن در آن محسوب مى شد. کارى 
که شــاید براى هواداران و عموم مردم تفریح باشد، اما 
براى مرجعــى مثل کمیته اخالق قبیح اســت. با این 
همه کار که ســر کمیته اخالق ریخته است. این همه 
فســاد مالى و این همه شــائبه تبانى که همین حاال 
یکى از مظاهــر آن در دادگاه دارد جواب پس مى دهد. 
با تخلفات پرشــمارى که بخشــى از آن را مى شد در 
جلسه مجمع روز گذشته فدراســیون و ارایه گزارش 

حسابرسى ساالنه پى گرفت.
 با همــه اینها، وقتى که کمیته اخــالق براى چنین 
مســائلى مى گــذرد یــا نشــان دهنده این نیســت 
کــه کارهــاى مهــم در این کمیتــه کنار گذاشــته

شده است.

بعد از توجیهات و توضیحــات و حمالت زیادى که به 
شبکه هاى اجتماعى شــده و تلگرام  و اینستاگرام عامل 
جرم و جنایت در کشور شــناخته شده، آنقدر که مردم 
در مــورد این موضوع کلــى طنز  و شــوخى در فضاى 
مجازى انتشــار داده اند، حــاال جــواد جاویدنیا حرف

تازه اى مى زند.
معــاون  فضاى مجازى دادســتانى کشــور مى گوید:  
«قرار بــود ارز دیجیتال با نام «گــرام»  از طریق تلگرام 
عرضه  شــود که این کار غارت 50 میلیــارد دالرى در 
اقتصاد کشور را باعث مى شــد، بنابراین تلگرام را فیلتر 
 کردیم.» جاویدنیا که در پنل تخصصى پنجمین نشست 
فضاى مجازى پاك صحبت مى کــرده، با اظهارات  تازه  

پرسش هاى تازه اى را هم به وجود آورده که است.

ما که تا امروز فکــر  مى کردیم فیلترینــگ تلگرام به 
دالیل دیگرى انجام شــده، اما واقعا اگــر قصد ممانعت 
در برابر ارز دیجیتال  بوده، باید پرســید این همه هزینه 
بــراى فیلتر کردن تلگــرام چه فایده اى داشــته؟ االن 
که بخش بزرگــى از  کاربران تلگرام در این پیام رســان 
باقــى مانده اند و به گفته وزیر ارتباطــات اغلب آنها هم 
از فیلترشــکن  اســتفاده مى کنند، مدافعان فیلترینگ 
باید بگویند که طرح شــان چقدر موفق بــوده و چقدر 
توانســته اند  مردم را مجــاب کنند. اگــر توضیحات به 
همین ســادگى اســت که بزرگواران مى گویند، مردم 
باید بپذیرنــد و  عقب بکشــند، اما چه شــده که جور

دیگرى کرده اند؟
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يادداشت

اشیه برد ران را به  متهم که دی
در جریان رسیدگی به اختالس 
از شــرکت بازرگانى    پتروشیمی 
یک نام بیشتر از سایرین برجسته 
شــد. خانم مرجان شیخ االسالمی 
آل آقا. هم به ایــن دلیل که خانم 
بود، هم به ایــن دلیل که  در حالى 
رفته خارج کــه پول هاى زیادي را 
با خود برده اســت، بدون این که 
پیشینه مهمى در تولید و تجارت 
داشــته باشــد، و فردى  عادي و 
معمولی بوده است و از همه مهمتر 
این که وي رفتــه آن جا و با فعاالن 
ضد حکومتی حشــر و نشــر دارد 
و با یکــی از آنــان ازدواج  کرده تا 
بلکه اموال خود را در راه دشــمنی 
با ایران خرج کنــد. ماجراي این 
خانم از یک جهت مهم اســت. او 
بــدون این که تجربــه و  تخصص 
کافی داشته باشــد، خبرگزاري با 
عنوان میــراث را ایجاد کرده و در 
ابتدا با انعقاد قرارداد می کوشد که 
ناتوانی حرفه اى خــود  را با جذب 
نیروهاي خوب مطبوعات جبران 
کند و پس از چنــد ماه که کارش 
جا مى افتد، به طور عملی عذر آنان 
را می خواهــد و  کاري می کند که 
هرکدام استعفا کرده و بروند. البته 
وي یک پارتی مهم داشــته است، 
این پارتى همسر اولش است که به 
واســطه حمایت او وارد  این حرفه 

می شود . 
مشــکلی که وجود دارد، همان 
کج گذاشــتن خشــت اول است. 
هنگامى که خشت اول به صورت 
رانتی گذاشته مى شود، در نتیجه 
تــا  ثریا ایــن دیوار کج ســاخته 
می شود، چون همان سابقه اولیه 
تبدیل به سابقه کار یا به اصطالح 
رزومه او می شــود. از اینجا به بعد 
 راه براي صعودهاي آسانســوري 
باز می شود. مشکل بعدى در عدم 
رســیدگی به تخلفات و اتهامات 
این افــراد اســت. تخلفاتی که با 

ارقام  کوچک آغاز می شــود، ولی 
کم کم و به دلیل عدم رســیدگی 
به این تخلفات ابعاد آنها بزرگ و 

بزرگتر می شود . 
برخــی از آنان کــه از ماجراي 
این خانــم مطلع بودنــد، به طور 
مکــرر نســبت بــه تخلفــات و 
سندســازي هاي مالى و خالف او 
در مدیریــت  تحت امــرش تذکر 
داده بودند، ولی به علل گوناگونی 
مــورد توجه مقامــات باالتر قرار 
نمى گرفــت، در نتیجــه تخلف و 
فســاد براي  این چنین فردي به 

صورت عادت جاري در می آید . 
مشــکل ما فقط خانــم آل آقا و 
همســر اول و دوم وي نیست که 
پول هایی را برداشته و به کانادا و 
آمریکا یا بهشت مجرمین فراري 
 رفته اند. مشــکل در اصل مربوط 
به خودمان در داخل کشور است 
که ساختاري را شکل نمی دهیم 
که مانــع از حضور ایــن افراد در 
 مدیریــت یا طــرف قــرارداد یا 
ارتقــاي مقام آنان شــود. یکی از 
روزنامه نگارانــی که بــا وي کار 
کــرده اســت، تعریــف می کند 
که از ابتــدا  معتقد بــود که این 
زن می توانــد کاله هر کســی را 
بردارد و بــه همین علــت بارها 
آن را بــه دســت اندرکاران گفته 
است، ولی بســیاري فکر  کرده اند 
که این بدگویى از روي حســادت 
گفته می شــود. تــا هنگامی که 
معیارهاي داوري مــا در اعتماد 
کردن به افراد، ارتباطات  شخصی 
یا خانوادگی و دوســتی باشــد و 
معیار داوري هاي ما نیز همین ها 
باشــد، نمی توانیم به سالم سازي 
محیــط اداري و دولتــی امیدوار 
 باشیم. نمى دانیم اکنون چند نفر 
چون مرجان شیخ االســالم آل آقا 
در داخل کشــور درحال رشــد 
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هتلداری در همدان با اسکان افراد مانده در جاده های 
برفی توجه بسیاری را به خود جل کرده است

شهروند گفت وگوی 
دومان خوش شان چهارشنبه سوری با یکی از م

گذران یک شب برفی 
در هتلی رایگان

۷ بار جراحی
روی دست نارنجک ساز

تمام توان امدادی 
و داوطلبانه هالل

در نوروز ۹۸

ه ه باید درباره طر وی همه آن
جمعیت هالل احمر

در سفرهای بهاری بدانید
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